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MET 4e INTEM- Nliè:TUOMALE CCDMGRES 

Als u dit leest, is het misschien al achter de rug, het congres van de 
Internationale Humanistische en Ethische Unie, dat in een voorstad 
van Parijs van 25 tot en met 30 juli gehouden wordt. 
Het is het vierde sedert het oprichtingscongres in 1952 in Amsterdam 
en dit keer vier jaar na Oslo (1962), hoewel vijf jaar de afspraak is. 
Maar onze Franse zusterorganisatie, de „Opvoedingsliga" bestaat dit 
jaar een eeuw en ze heeft de Internationale uitgenodigd daar gedeelte-
lijk bij aanwezig te zijn. 

Wie het niet van nabij heeft meegemaakt, kan zich niet voorstellen 
wat de voorbereiding van zo'n internationaal congres aan werk vraagt. 
Twee jaar geleden is het al begonnen en in een steeds hoger tempo zijn 
de werkzaamheden voortgezet en ze zijn thans bijna voltooid. Zalen 
moesten bekeken en gehuurd worden, duizenden aankondigingen ge-
drukt en de gehele wereld rondgestuurd, een enorme correspondentie 
met de aangesloten organisatie gevoerd, sprekers en schrijvers uitgeno-
digd, de pers op de hoog-te gebracht. en dat allemaal door een handje-
vol mensen, die het al druk genoeg hebben en dit er nog eens extra 
bij hebben moeten doen. Maar het zit er bijna op, het enige wat nu 
nog moet gebeuren is er heen te gaan en elkaar te ontmoeten. 

Want de belangrijkheid van een congres wordt niet alleen bepaald 
door de besprekingen, de discussies, de resoluties. Wat vooral voor 
humanisten zo boeiend is, is de ontmoeting met de ander, uit een ander 
land, een ander werelddeel, waar ook humanisten georganiseerd zijn, 
als kleine of grote groep, met weinig of veel invloed, met een lange 
traditie wellicht of nog maar net begonnen. Het zien en horen van 
mensen waarvan men misschien wel eens een brief heeft gekregen of 
waarvan de naam op de lijst van abonnee's op het internationale tijd-
schrift voorkomt en die in levende lijve voor ons staan. En ons deel-
genoot zullen maken van hun verwachtingen, van hun activiteiten, van 
hun problemen. 

Eén van de belangrijkste dingen zal ongetwijfeld zijn het gesprek dat 
in een aantal werkgroepen door vakmensen zal Worden gevoerd over 
geestelijke verzorging, humanistische vorming, jeugd en de mogelijk-
heden tot uitbreiding en vergroting van de invloed van het humanisme. 
In Oslo is al gebleken dat deze gedachtenwisseling  bijzonder stimule-
rend kan zijn en voor de nationale bewegingen van waarde voor de 
verdere uitbouw. Ook wij, van het Nederlandse Verbond hopen er 
onze partij mee te blazen. 

ACTUEEL HUMANISME 
De eerstvolgende televisie-uitzending in samenwerking met de VARA 
vindt plaats op 2 augustus a.s. Nederland 1. Aanvangstijd: zie 

programmabladen. 
Er zal dan een reportage plaats vinden over het 4e congres van de 

Internationale Humanistische en Ethische Uiie, dat in Parijs heeft 

plaats gehad. 
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in zijn vergadering van 25 juni, nadat 
de notulen van de vorige bijeenkomst 
met een kleine wijziging waren goed-
gekeurd, de ingekomen stukken en 
mededelingen. Hierbij waren o.m. een 
verslag van het Humanistisch Oplei-
dings Instituut over de leergang 
1963-1965 en het jaarverslag over 
1965 van de Hum. Stichting voor 
Huisvesting van Bejaarden. 
Het hoofdbestuur besprak een voor-
stel tot aanstelling van een part-time 
consulent voor het vormingsonderwijs 
en stemde toe in de aanstelling. Ken-
nis werd genomen van de mededeling 
van de minister van cultuur, recreatie 
en maatschappelijk werk, dat deze —
voorlopig — aan het Verbond eigen 
zendtijd ter beschikking heeft gesteld. 
Deze toezegging blijft echter ver be-
neden de verwachtingen en er zal 
getracht worden hierin wijziging te 
verkrijgen. 
Een briefwisseling tussen het H.B.-
lid van Opijnen en de voorzitter 
vormde de basis voor een uitvoerig 
gesprek over het „provo"-vraagstuk 
en het jongerenprobleem. Het H.B. 
juichte het toe, dat in Mens en We-
reld een aantal artikelen over dit on-
derwerp zullen verschijnen. 
Het H.B. hechtte zijn goedkeuring 
aan de benoeming van docenten voor 
het vormingsonderwijs en enkele 
raadslieden. Het benoemde tevens op 
voordracht van het dagelijks bestuur 
de huidige penningmeester J. Pasman 
tot directeur met ingang van 1 no-
vember, daartoe in staat gesteld door 
een speciaal fonds. 
Een reglementswijziging van de Inter-
nationale Humanistische en Ethische 
Unie werd goedgekeurd. Besproken 
werd een nota van de alviescommissie 
geestelijke verzorging militairen ter-
zake van ambtelijke status, rangon-
derscheidingen en uniform. Het ging 
hier om een standpuntbepaling mede 
n.a.v. een nota van de Protestantse 
werkgemeenschap van de P.v.d.A. 
Een financiële nota van de penning-
meester, welke een aantal maatrege-
len opsomt om de positie te verbete-
ren werd bekeken. In september zal 
aan de hand van de dan beschik-
bare cijfers de discussie hervat wor-
den. 
I.v.m. de vacanties vindt de volgende 
vergadering op 24 september plaats... 
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Amerikaans bezoek 

Op doorreis naar het 4e congres van 
de Internationale Humanistische en 
Ethische Unie zal een groep van bij-
na 30 Amerikaanse jongeren van 14 
tot 18 juli een bezoek aan Nederland 
brengen en de gasten zijn van het 
Verbond. 
Op het programma staan o.a. een 
bezoek aan Amsterdam en Utrecht, 
tochten naar de Delta-werken en het 
Kredler-Mullermuseurn, een bezoek 
aan „De Ark" en het militair tehuis 
„De Leemberg". Ze worden onder-
gebracht in Amsterdamse gezinnen en 
gaan zowel in Amsterdam als in 
Utrecht met jonge humanisten daar 
e.e.a. bezichtigen. 

Canada 

Een humanistische groep op Vancou-
ver-eiland in de hoofdstad van de 
Canadese provincie Britsch Columbia 
Victoria heeft zich voor het lidmaat-
schap van de IHEU aangemeld. Als 
het bestuur van de IHEU dit verzoek 
accepteert, zou daarmee de tweede 
Canadese groep zijn aangesloten. Al 
eerder werd de Humanist Fellowship 
of Montreal toegelaten. Overigens 
kwamen ook al verzoeken uit Toron-
to en Vancouver. De Canadese hu-
manisten onderhouden contacten met 
de American Humanist Association. 

International 
Hurnanism 
drie-maandelijks orgaan van de 

International Humanist 
and Ethical Union. 

Prijs f 3,60 per jaar. 

Proefnummers verkrijgbaar bij het 
bureau van de I.H.E.U. 
Oudegracht 152, Utrecht. 

VACANTIE-BESTEDING 

Wie in eigen land blijft of een snip-
perdag neemt, moet behalve aan de 
Delta-werken en het Kffiller-Muller 
museum ook eens denken aan de 
openlucht-tentoonstelling van mo-
derne beeldhouwkunst in Sonsbeek 
(Arnhem) en aan de tentoonstelling 
voor actieve recreatie in Bergeijk (bij 
Eindhoven). En voor tuinliefhebbers 
wordt een bezoek aan de kwekerij 
Moerheim in Dedemsvaart aanbevo-
len. 

Rei congres in Parijs 

Het beloven drukke dagen te worden 
voor de bezoekers van het 4e congres, 
dat van maandag 25 juli tot en met 
zaterdag 31 juli in de Parijse voor-
stad Puteaux plaats vindt. De ge-
wone bezoekers wacht op maandag-
avond de officiële opening met een 
toespraak van prof. dr. K. Cuypers 
uit België, nadat ze eerst door de 
voorzitter van de IHEU prof. dr. 
J. P. van Praag verwelkomd zijn. Na 
afloop is er een cocktail party voor 
nadere kennismaking. 

Dinsdagmorgen om 10 uur beginnen 
de zittingen van de plenaire vergade-
ring en de discussie groepen tot 10 
uur 's avonds. Woensdagmorgen is 
er weer een zitting, terwijl de middag 
gebruikt wordt voor een excursie die 
tot 's avonds duurt. Na de morgenzit-
ting op donderdag is er 's middags 
een ontvangst door het gemeentebe-
stuur van Puteaux in een park, ter-
wijl er 's avonds een bijeenkomst is 
waar enkele belangrijke figuren de 
deelnemers zullen toespreken. Op 
vrijdag weer enkele zittingen van het 
congres met in de avond een voor-
stelling in het theater van Puteaux. 
En zaterdag, de dag van de sluiting 
de laatste bijeenkomsten van de deel-
nemers, het aannemen van besluiten 
en resoluties en tot afscheid een 
feestelijk diner. 

Het hoofd- en dagelijks bestuur van 
de Internationale komen zowel vóór, 
tijdens en ná het congres bijeen, even-
als een viertal werkgroepen. Zij die 
hiertoe behoren wacht dus een druk-
ke tijd, want natuurlijk wil iedereen 
ook nog wel iets van Parijs zien of 
met vrienden en bekenden op een ge-
zellig terras gaan zitten. 

CREATIEVE RECREATOE 

Op onze tafel is een beschrijving te-
recht gekomen over een tentoonstel-
ling, die georganiseerd wordt door de 
stichting werkgemeenschap Bergeyk. 
Deze tentoonstelling wordt gehouden 
op het terrein van weverij De Ploeg 
te Bergeyk (bij Eindhoven) en duurt 
tot 31 augustus. De opzet is om de 
recreatiemogelijkheden te demonstre-
ren voor de snel groeiende stadsag-
glomeraties en er werken een reeks 
van organisaties op het gebied van 
de actieve recreatie aan mee. 
Naar onze mening een zaak om ook 
door humanisten bekeken te worden, 
en er eventueel met een groep naar 
toe te gaan. En dan vooral de kin-
deren meenemen. 

DUBBEL NUMMER 

Net als andere jaren is dit nummer 
van In en Om bestemd voor juli en 
augustus. Aangezien de redacteur in 
augustus afwezig is, blijven alle be-
richten, die in die maand ontvangen 
worden, tot het september-nummer 
liggen. 

VOREVEIS\SGSONEDERV,71IJIS 

Door het hoofdbestuur is besloten een 
consulent aan te stellen, voorlopig als 
part-time kracht. Zijn taak zal o.m. 
bestaan in het begeleiden van docen-
ten voor het vormingsonderwijs. 

De Algemene Commissie Geestelijke 
Vorming is gereed gekomen met een 
„Handleiding voor het Humanistisch 
Vormingsonderwijs op Middelbare 
Scholen". Meer in het bijzonder zijn 
het suggesties voor vormingsonder-
wijs aan de leerlingen van de boven-
bouw van het V.H.M.O. Binnen het 
kader van deze handleiding behoudt 
de vormingsleider nog alle vrijheid 
en het is beslist niet de bedoeling dat 
de handleiding als het geijkte pro-
gramma systematisch wordt afge-
werkt. 
De commissie hoopt dat de vormings-
leiders met vele en nuttige wenken 
zullen komen, die bij een volgende 
uitgave verwerkt kunnen worden. 

Zowel de Nederlandse als de Engel-
se editie van het rapport Humanis-
tisch Vormings Onderwijs zijn van de 
pers gekomen. Dit rapport, dat han-
delt over de theoretische aspecten 
van het vormingsonderwijs, is samen-
gesteld door M. W. Verduijn onder 
supervisie van prof. dr. L. v. Gelder. 
Het is oorspronkelijk bedoeld als dis-
cussiestof voor de werkgroep Moral 
Education van de Internationale Hu-
manistische en Ethische Unie. Als zo-
danig zal het straks, tezamen met 
'Possibilities and Responsibilities of 
Life' a discussion guide for High 
School Students by Claire and Tol-
bert H. McCarroll, in Parijs warden 
besproken. De Nederlandse versie is 
hoofdzakelijk bestemd voor vormings-
leiders. 

Een deel van de commissie heeft zich 
inmiddels reeds geworpen op een 
handleiding voor de onderbouw van 
de middelbare school en meer in het 
bijzonder de brugklasse. De organi-
satorische afdeling heeft tal van prak-
tische zaken in den lande onder de 
loep genomen, want telkens weer 
blijkt dat men allerwege op een of 
andere wijze aan het vormingsonder-
wijs bezig is. 



1)  

NIEUWE UITGAVEN 

Opnieuw zijn twee belangrijke uit-
gaven van de pers gekomen, die het 
lezen waard zijn. Het zijn resp. „Hu-
manisten over echtscheiding", een 
verslag van de gehouden inleidingen 
op een juristenconferentie van de 
Stichting Socrates en „uitdaging en 
antwoord", de toespraken, uitgespro-
ken tijdens de viering van het twintig-
jarig bestaan. De prijs is voor de 
eerste f 1,80, en voor de tweede 
f 1,15. Verkrijgbaar bij de gemeen-
schappen of het Centraal Bureau. 

oriëntatie 

In april werd een serie boekjes 
„Oriëntatie-  aangekondigd, die ver-
schenen zijn onder auspiciën van 
verschenen zijn onder auspiciën van 
de Dienst Humanistische Geestelijke 
Verzorging voor Militairen. 
Inmiddels is in beide series, t.w. „Hu-
welijk en Gezin" en ,,De Mens en zijn 
Wereld" weer een boekje uitgeko-
men. 
„Trouwen-  is van de hand van H. J. 
J. Lips. In een aantal korte hoofdstuk-
jes worden de verschillende kanten 
van de huwelijksvoorbereiding en het 
huwelijk zelf aan de orde gesteld in 
klare en heldere taal. Het andere 
boekje is getiteld ,.Existentie" van 
mevrouw drs. H. G. van Dooren-
Choufour. Het filosofische begrip, dat 
meer betekent dan „bestaan", wordt 
op zo duidelijk mogelijke wijze be-
handeld. Tegenover de 19e eeuwse 
filosofie, die de mens geheel en al 
bepaald weet door afkomst, erfelijk-
heid, psychische gesteldheid, klimaat 
en cultuur, komt via de existentie-
filosofie de vrije mens naar voren met 
eigen verantwoording en eigen mo-
gelijkheden. Een boekje dat heel wat 
stof tot discussie zal geven. 

GEESTELIJKE VERZORGING 
IN HET LEGER 

Het aantal militairen, dat zich voor 
deze vorm van verzorging aanmeldt, 
groeit voortdurend. Eind 1965 was 
het 2850, op 1 april 3106, terwijl dit 
getal thans alweer belangrijk is over-
schreden. Te verwachten is dan ook, 
dat spoedig de toestemming van de 
minister zal afkomen tot het aanstel-
len van nieuwe raadslieden. 

steunfonds 
FINANCIEEL OVERZICHT EERSTE HALFJAAR 1966 

Ontvangen giften f 	113.014,12 (95.112,67) 
Ontvangen bankrente over 1965 „ 	1.630,67 

f 114.644,79 
Kosten: 

Administratie 	f 	1.128,00 
Propaganda 	„ 10.660,85 

f 11.788,85 
f 	11.788,84 (11.225,90) 

f 102.855,94 
Saldo tot en met 1965 „ 	83.232,89 

f 186.088,83 
Uitgekeerd aan Hum. Verbond „ 	75.000,00 

Saldo per 30 juni 1966 f 	111.088,83 

Opmerkingen: 

De tussen haakjes geplaatste bedragen zijn van het eerste kwartaal 
1966. Het tweede kwartaal leverde f 17.891,45 aan giften op. 

Ter vergelijking onderstaand overzicht 

eerste halfjaar ontvangen giften kosten 

1961 f 42.471,76 f 1.986,16 
1962 „ 59.790,32 „ 4.988,68 
1963 „ 43.956,75 „ 4.488,69 
1964 „ 93.837,751) „ 11.356,28 
1965 „ 86.833,50 „ 14.837,84 
1966 „ 113.014,12 „ 11.788,852 ) 

waarin opgenomen gift met bijzondere bestemming van f 25.000,—. 
Aan gewone giften kwam een bedrag van f 68.837,75 binnen. 

2) de stijging der uitgaven vloeit in belangrijke mate voort uit de ver-
hoging der porto-kosten. Desalniettemin blijft het kostenpercentage 
laag, dank zij de belangeloze medewerking van velen. 

Bovenstaande nuchtere cijfers wettigen één conclusie. Het gaat goed 
met het Steunfonds.Het gaat steeds beter met het Steunfonds. 

Het Steunfonds heeft grootse plannen. Hopelijk kunnen daarover in 
september nadere mededelingen gedaan worden. 

Wacht niet op deze berichten. Maak uw zomer-bijdrage nu reeds 
over op 

STICHTING STEUN FONDS 
PRAKTISCH HUMANISME 
AMERSFOORT GIRO 6168 

Humanistische Correspondentiekring 
voor huwelijkscontacten 

opgericht door het Humanistisch Verbond, verleent bemiddeling bij het leggen 

van contacten tussen personen, die een huwelijkspartner zoeken. 

Inlichtingen postbus 210, Utrecht. Gaarne 30 cent aan postzegels insluiten. 

BENOEMINGEN 
Het hoofdbestuur benoemde tot ge-
westelijk geestelijk raadsman de heer 
J. Jansen, arts te Zaandam en tot 
gespreksleiders voor buitenkerkelijken 
Mej. Mr. C. J. van Dalsen te Am-
stelveen en H. D. J. Meyer te Ter-
neuzen. Tot geestelijk raadsman voor 
de Inrichtingen van Justitie werd be-
noemd de heer P. W. Bangert te 
Voorburg. Allen zijn vrijwilligers. 
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Hengelo gaat in het najaar starten 
met een cursus vormingsonderwijs 
buiten schoolverband. Pogingen om 
een dergelijke cursus op één der mid-
delbare scholen ingevoerd te krijgen 
leden tot nu toe schipbreuk. 
Geprobeerd wordt ook een jongeren-
groep bij elkaar te krijgen, mede als 
gevolg van de conferentie over het 
jongerenwerk, waar enkele leden aan 
hebben deelgenomen. En wat ook van 
belang is, er is een enquête onder de 
leden gehouden, die niet alleen goed 
was opgezet, maar een groot aantal 
belangrijke gegevens heeft opgele-
verd. 

Amsterdam gaat proberen een ge-
sprekskring te vormen rondom het 
wetenschappelijk blad „Rekenschap", 
om met elkaar de belangrijkste arti-
kelen door te nemen. En in het juli-
nummer van de „Loopmare" heeft de 
2e voorzitter van den Bergh de leden-
artsen uitgedaagd eens hun mening te 
zeggen over het provo-plan, jonge 
meisjes indien zij dit wensen, van 
voorbehoedmiddelen te voorzien. Hij 
noemt deze affaire een dringend tijds-
probleem, maar de secretaresse is het 
daar volstrekt oneens mee. We zijn 
benieuwd naar het vervolg van de 
discussie. 
Als afsluiting van de contactmidda-
gen werd een bustocht gehouden, die 
een enorm succes geweest is. 

Nog meer provo-belangstelling, nl. in 
Zwolle, waar mr. Cammelbeeck in 
november over het „verschijnsel" 
komt praten. Hij heeft verschillende 
malen figuren uit deze groep voor de 
rechtbank verdedigd. Er staan voor 
de winter nog meer boeiende lezin-
gen op het program, terwijl de se-
cretaris beloofd heeft gedurende zijn 
vacantie eens over een hearing of hoe 
je het verder wil noemen te broeden, 
waar iedereen kan komen vertellen 
hoe hij vindt dat het moet. 

Vacantie of niet, in Den Haag-
Noord gaan de kontaktavonden ge-
woon door. Er is altijd wel iemand, 
die toevallig net niet weg is. En de 
Haagse federatie denkt over een 
teach-in voor jongeren. 

Uitbreiding van het werkterrein noopt 
Groningen ertoe voor Haren een 
aparte agenda op te zetten, waar zo 
langzamerhand vele leden komen. 

Goed nieuws uit Vlaardingen, na ijve-
rig pogen en veel geduld is er weer 
een compleet bestuur, dat met alle 
goede voornemens bezield is. Eerste 
poging: uitbreiding van het aantal 
gespreksgroepen. 

Ook in Apeldoorn wordt blijkbaar 
hard gewerkt om het vormingsonder-
wijs van de grond te krijgen. Mis-
schien in september bij de aanvang 
van het nieuwe schooljaar? 

Utrecht heeft heel feestelijk het 20-
jarig bestaan gevierd met een eten-
tje, een toespraak van prof. Stuive-
ling en bal na. Het etentje trok blijk-
baar vooral de ouderen, het bal de 
jonge leden. 
Ook Haarlem heeft zijn 20e verjaar-
dag gevierd. Volgens deze informa-
ties was het heel genoeglijk. En nu 
maar verder, o.a. door een aantal 
gespreksgroepen te beginnen. 
Assen, voor zover wij weten de enige 
gemeenschap die al jaren een jeugd-
club heeft waarvoor nogal wat be-
langstelling bestaat, tobt met de lei-
ding van dit werk. Net  hebben ze het 
opgelost, of de betreffende man wordt 
elders benoemd. Maar ook daar ko-
men ze wel weer overheen. 

Niet het contact verliezen dacht men 
in Deventer en dus zijn er ook in de 
zomer twee bijeenkomsten bij leden, 
die over een groot huis en een dito 
tuin beschikken. 

Uit Laren-Blarictim bereikt ons bij het 
ter perse gaan het bericht, dat ons 
trouwe lid en jagenlange medewerk-
ster Mevr. C. Schnitzler is overleden. 

BEJAARDENWEKEN OP 
,„DE ARK" 
Het is weer tijd om zich daarvoor op 
te geven. In het najaar, en wel van 
10 september tot en met 1 oktober 
zullen er drie weken voor bejaarden 
op „De Ark" zijn, waarvan er twee 
onder leiding staan van Mevr. G. W. 
G. Rudelsheim-Hamer. Wie van het 
derde de leiding heeft is nog niet 
bekend. 
De kosten bedragen f 55,— en men 
kan zich opgeven bij de beheerder. 
Belvédèrelaan 14 te Nunspeet, tel. 
03412-2404. Niet te lang wachten, 
er zijn altijd meer liefhebbers dan er 
plaats is. En in het najaar is de om-
geving van „De Ark" op haar 
mooist. 

JEUGD EN JONGEREN 
De werkgroep Humanistisch Jeugd-
en Jongerenwerk belegt op 22 okto-
ber a.s. een najaarsconferentie spe-
ciaal bedoeld voor de leiding (voor-
zitters, gespreksleiders e.d.) van jon-
gerengroepen. Na de geslaagde jon-
gerenconferentie op 7 mei jl. zal dit 
een leidersconferentie worden, waar 
wederom hard gewerkt zal moeten 
worden. 

N.a.v. het weekend in St. Michiels-
gestel, begin april j.l. georganiseerd 
door de H.J.G.-Eindhoven, heeft de 
Jongeren-contactgroep Den Haag het 
initiatief genomen eveneens een lande-
lijk weekend te organiseren en wel op 
17 en 18 september 1966 in het con-
ferentieoord „Overvoorde" te Rijs-
wijk. Het programma vermeldt o.a.: 
China anno 1966, protestsongs. 
De kosten bedragen f 15,— P.P. 
Men wordt verzocht bij opgave van 
deelneming vóór 1 sept. a.s. f 5,-- te 
storten op giro 27.68.57 t.n.v. F. J. 
Rooseboom, Drebbelstraat 86, Den 
Haag. Aanmelding bij het zelfde 
adres. 

Wir DE JONGER 

De Eindhovense groep groeit zo 
voorspoedig, dat naar een nieuwe 
plaats van samenkomst moest worden 
omgekeken, die inmiddels gevonden 
is. En waarom zul je altijd zo ver 
gaan om te kamperen? Een prima 
kamp werd opgezet, vlak in de buurt, 
op het eigen terrein van een welwil-
lend vader van één der leden. Er 
schijnen ook geen moeilijkheden met 
het krijgen van inleiders te zijn, vele 
sprekers van het HV en ook anderen 
zijn wel bereid, getuige de lijst van 
namen. 

ENI-GROEPEU 

Utrecht heeft nu twee keer een blad 
uitgegeven, voorlopig nog zonder 
naam maar daar wordt naar gezocht. 
Wat overigens niet wegneemt, dat 
het er voortreffelijk uitziet, zowel wat 
inhoud als opmaak betreft. Kan me-
nige gemeenschap een voorbeeld aan 
nemen. Activiteiten genoeg, o.a. ont-
vangst van een groep jonge Ameri-
kanen. Terwijl de redactrice met twee 
anderen een weekend heeft meege-
maakt van katholieke jongeren en 
daar een interessant verslag van 
geeft. 

Ook het blad van de jongerengroep 
van Amsterdam „de peperbus" ver-
telt, dat ze de Amerikanen zullen ont-
moeten. Die moeten niet alleen onder-
dak hebben, maar ze zullen ook wat te 
zien krijgen. En met z'n allen chinees 
eten plus een instuif vanwege de in-
ternationale verbroedering. 

Voorburg/Rijswijk meldt, dat er een 
contactgroep bestaat, die al enige bij-
eenkomsten heeft gehad. Hopenlijk 
groeit er het een en ander uit. 
(Voor alle jongerengroepen! De re-
dactie houdt zich aanbevolen voor 
toezending van berichten over activi-
teiten, plannen, happenings enz., enz.) 
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